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PASTORAŁKA Ll·on;1 Schillera 

„Z nieufnością poszcJłem na próhę genera ln;1 PASTORAŁKI . Cóż za niespodzianka' Jakie wra
żenie - pomieszan ie rozczul elli;1 7. podz iwem. Do dziś Jnia pamięt<Jm całe przeJstawienie - Jara
cza i Perzanowsk;1 j;iko AJ;ima i Ewę (Jaracz. .' piew;d: Żcii-żc walki, żeń 'J i Chmielowskiego ja
ko Heroda i MysL1kowskq j;1ko Matkę Boskq ! A nade wszystko ten nastrój przejęcia się 
najglębszymi polskimi JuJowymi tradycjami i stwo r1.enia tej wielkiej artystyc znej prawdy i pro
stot y, w liniach swych pokrewnej prostocie ili.cckicgo Jzhanka . To było prawJziwe cudo' Odra
zu zrozu miakm , że przybyl n;im wielki mt ysta bardzo niespo li tcj miary. OJtqJ zac zęla się droga 
Leona Schil le ra, któr<1 ws1.yscy jui.znajq . N:deżyon;1 Jo hi stori i tcaru w Polsce." 

Tak w trzydzieśc i lat pói.n icj wspomin ;1ł wigi lijny wieczór 1922 r. w wa rszawskim Teatrze Re
duta Jarosław Jw;1szkicwi c z.. PASTORAŁKA , która zac h wyciłu pis<J rza , była już drugą próbą 
wystawienia przez Schilkra mis te rium o N;1roJzeniu Pa1i skim . Wcześn iej w roku 1919 w Tea
trze Po lsk im przygotow;:i ł SZOPKĘ: ST AR OPOLSKĄ we wł asnym opracowan iu dramaturgicz
nym i muzyczny m , w róys~ rii Aleks anJ r;1 Ze lwerowicza i scenografii Wincentego Drabika , ale 
nic zyskała powodzenia „SZOPKA ST AR OPOLSKA w Tcatr1.e Po lskim - skonstatowału aktor
ka Reduty , Hanna Małkowska - w ra mach wielkiej sceny. hyła wiJowiskiem zimnym, a przez to 
nieinteresującym. \V RcJ uci c PASTORAŁKA po pierwszym oJczytaniu obuJz ił a entu1~azm_ 

Młodzież Instytutu (RcJuty), która 111iała J !;1 siebie ty le materiału w post;:ici p a terzy, aniołów, 
diablów, kolędników - palił;1 się Jo pracy.( ... ) Tcn matcr i;d twórcmści JuJowcj, skomponowany 
przez Schillera w jcJcn kształt artystyczny, zwiq zal nas ze iródłami po lskiej sztuki scenicznej i 
wszystkim.którzy pr1ez tę pracę przcszli,Jał Jrogowskaz na cale życie." 

Pastorałka (w języku łaci1\ski111 pastora lis= pasterski) to,jak wiado1110, boi.on;:irodzcniowa picśr1 
pasterska (kolęd; 1), pr1.ybic rai •1c1 najc1.ęśc ie j formę udrama!yzow;rną ( Ji;ilogow;J). Pastorałka to 
taki.c ludowe widowisko tcatralne.zwi ;1za nc z obrzędam i Bożego Narodzenia, a więc przeJs ta
wia jącc dzieje narodzin Chrystusa. KieJy w Polsce zaczę to uu ;1J1.ać takie widowiska ·1 Początek 

dał im 2.wycz.a_1 ustawiania po kościoL1ch w dni św i;.itcc1.11c drewnianych figur adorujqcych spo
czywające w żłobie Bo~.c D1. icci~. Figury te, zwane w Pol sccjasL1mi (st <Jd 111iancmjuscłck okre
śla się też wiJowisko bo7.onaroJzcni o11 .::), wprowituzili Franci szkanie poJ koniec XIV wieku. 
Jasła zraz u byly nieruchome. ale szyii ko wprawiono je w ruch. Tak oto powstała szopka. Kie
dy szopka sLda się scen i) teatr:iln<J ·1 KieJy owe figury zaczęły przc1rnwiać I uuzkim głosem i stuly 
się łqtkami ·1 (Łątka w dawnej Polsce 01.nacza l;1 lalkę tcatrałn~.) 

Pocz<itki lalkowego tc;ltru religijnego gin<J w mroku dziejów, podobnie jak historykom teatru nie 
ul.lalo się ściśle ustalić, oJ j;1kicgo czasu na zicmi;1ch polskich zaczęto w języku ojczystym (a 
więc nic w języku kościelnej I iturgii - łacinie) oJgrywać z uJ1iałern 7.ywych aktorów, rek.i utują
cych się spośróJ duchownych oraz ludi.i świeckich, dramaty o tematyce religijnej czyli misterin. 
Można co najwy żej przypomnieć, że najJ:1wnicjsze z zachowanych dialogów boż.o narodzenio
wych poch0Jz4 7. pierwszej polowy wieku XVI J. choć ana I iza ich języka pozwolił;:i znawcom li
teratury staropolskiej przesunąć je w wiek X VI . W stosunku do misteriów spisywanych i wysta
wianych na zachodzie Europy oznacz;i to i tak opói.nicnico dwJ - trzy stulecia. 

Leon Schiller swoj•1 PASTORAŁKĘ: nazwał „mi sterium ludowym". Zapytajmy więc, czy rze
czywiście to dzieło, zgol.lnic z podtytulcm,jcst wytworem ludu'' Tutaj odpowieuź ułatwia sam 
Schillcr,który w roku 193 I wydając PASTORAŁKĘ: drukiem opatrzyłj<J obszernym posłowiem 
Źródlo tekstu i muzyki. Jest to pasjonuj ;1c;1 lektura, gJyż raz jeszoc prze konuje, jak wybitnym 
znawq literatury i muzyki Jawnej, w tym szczególnie religijnej, był - nie ustępuj<)c uniwersytec
kim autorytetom~ właśnie Leon Schiller, który for111al11ic i.adncgo uniwersytetu nic sko1\czył. 

Schiller przcjrz;i] wicie rękop i sów w Bibliotece Jagiello1'1sk icj i wybrał z nich chorały i kantycz
ki. Korzystał tak że z drukowanych zbi orów pieśni reli g ij nyc h, przcJe wszystkim zaś ze Śpiewni
ka kościclncgo ornz Pastora lek i kolęd z mclodyjnmi wyJanych przez księdza MioJu szewskiego 
w pierwszej połowie XfX wicku. Wiele śpiewów i me loJii Schiller zaczerpnął nadto z monu
ment;ilnej pracy O skara Kolberga Lud. Trzeba jednak zaznaczyć, że mełoJic te zmieniał i na no
wo harmonizował (wspólnie z Janem M:iklakiewiczem). Przede wszystkimjcJnak ułożył te pie
śni w takiej kolejności, aby opowiedzieć dzieje Bożej Rodziny. Gdy za ś iJzic o teks ty mówione, 
to postępował jeszcze swoboJnicj . Zmieniał i kompilow;:ił kwes tie z Jawnych dialogów i inter
mediów, z popularnych tek stów szopkowych. kantyczkowych i kolęJniczych. Gl ównie zaś do
pisywał, a raczej pisał sam: monologi, o racje, dialogi i całe scen y stylizu jqc je na utwory dawne . 

Tak więc to „mi sterium JuJowc" jest w gruncie rzeczy Jzicłcm inteligenta , przejętego- lu Iwa
szkiewicz się nic mylił- „najgłęhs1.ymi polskimi ludowymi tradycjami." Sam Schiller wyznał, że 
zdecyJowal się „uwypuklić wszystkie momenty misteryjne, a folklor przcJst;1wić ( ... )<<na su
rowo>> , bez kunsztownych wymyslów i burleskowych przeji1sk.rawicJ\ <<zawodowego>> tea
tru". Przypomnia l również, 7.c jeszcze przcJ picrwszq wojną „c hciał rozpoczqć ła1icuch wido
wisk obrzęJowych, w skLiJ których weszlyhy mistcri;1 pasyjne i wici ka nocne, obrzędy czterech 
pór roku, wesele wiejskie ornz tak zw;rnc <<ta1\ce ś mic L·ci>> ". Jak wiauomo, wywiązał się z t~„ - h 

zamierze i\ , gdyżopracował i zrea lizowa l na scenic WI ELKANOC (1923) oraz GODY WESEL
NE ( 1933), „('i'-YŻ nic o rnkirn teatrze - przekonywał Schiller 7.nrliwie- mau.yl Mickiewicz w Ko
legium Francuskim'' Czyż nic pod Liki w Li śnic tc;1tr poJwa liny klaść poczql Wyspiar\ski'l" 

PASTORAŁKĘ w układzie Leo na Schillera wydrukował Instytut Teatrów Ludowych,przezna
czaj<Jc jq dla wiejskich zespolów teatraln ych . WyJawca nic W'-!tpił. :i.c Jzięki „wybitnie polskie
mu charakterowi" i dz.ięki syntetyczn ej kompozycji literacko-widowiskowej „PASTORAŁKĘ 
nasz'-! będziemy co rok na Gody nic tylko w zespo łach kolę Llniuych oJgrywać, ale i w polskich 
rodzinach powszechnie śp iewać. a także ze szczerym, nahoi.nym wzruszeniem czytać j ako 
<<księgę ubogich>> prostą, n prz.ccicż w owej prostocie piękn<J. sercu polskiemu miłą i bliską." 

Oby i ten spektakl PASTORAŁKI dowiódl, że najsilniejszych przc:i.yć te atm lnych może czasem 
dost;irczyć widowisko, które w artystyczn~1 calość't1czy - jak pragnCJl Schiller - naiwną wiarę i 
swojski humor, „bardzo delikatny. pełen lirycznego uroku mistycyrn1" i „s urowy realizm". Oby 
również i tym ra zem potwi erJziło się zJanic Czes ia wa Miłosza, który obejrzawszy Schillerow
sk<J PASTORAŁKĘ: w roku 1942, stwierJził „hyć moż.c w nich (tj. hożon;uoJzcniowych pie
śniach) trzeba szukać samej istoty pol skiej poezji" . 

Anna Kuligowska 

- P;1storalkn. Mi sterium ludowe w układzie Leona Schillera. Muzyka Leona Schiłlcril i Jana Ma
klakiewicza. Instytu t Teatrów LuJowych, Warszawa 193 I. 
- Ostatni romantyk sceny polskiej. Wspomnienin n Leonie Sc hi I/erze. wyhór i opracowanie Jerzy 
Timoszewicz, Kraków I 990. 
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Leon Schiller 

„ ... z dużym nrtyzmem pr7.cdst;iwione sceny choreogrnliczne pozwolily nam okhskiwać dwie 
czarujące, mlodziutkic dziewczyny, Cesię Fijcwsk.7 i Hani;} Lebcdowicz , króre (. . .) wykonaly 
pelcn wdzięku numer „Ulica t:u1czy" ... - tilk pisal sprnwozdawca p:1ryskiego „Excelsior", rela
cjonując występy polskiego baletu Tacjanny Wysockiej poticzus Międzynarodowego Konkursu 

'horeograficznego. Tilcjanna \Vysockil za wystil wiane w Paryżu . .fnJ;Jges Polomiiscs" otrzyma
/;) bqzowy medal, a Cesin Fijewska przywiozln z owych występów znakomite recenzje . Oto w 
„La Semnine 1\1usici1le ;1 Pilris " pisano: „ ... Pierwsze tnncerki <<Baletu>>, pilnna Fijewska. Le
bcdowicz. Dystcl i Łukaszewicz ok;1z;i/y się solistk;imi w wielkim .>tylu - wytworne khsycznc 
tnneerki, Znilkomicie się n;idilji)cc do ról im powierzonych ... " 

By! rok 1932-alcprzygodil te;1trnln;1 Bnrbilry Fijewskicjzilczęlii się wcześniej. .. 
- Zaczę ł a s ię bardzo wcześnie, ponieważ ju:i.jako kilkuletnie dziecko byłam uczennicą Tacjanny 
W sockicj, dla której Schille r pisywał libretta do ba letów. występowałam też w jego poważniej
szych inscenizacjach, np. grałam córkę ksii;-dza w „Dziadach" . ZctknęL1m się wtcuy z takimi zna
komitościami jak Węgrzyn, Wicrci1iski czy Brydzi1i sk i. Wysoc kiej i Schi llerowi zawuzięczam 
w moim życiu artystycwym n ;1jwięccj .. 
Z jednym z baletów , z S1:h il lcrowskirn łihrcttcm , j ei.d;iłi '-my prze1. pólror<l roku po entej Europie. 
Ponieważ i stniała obawa, że odbij e : i ę to na mojej edukacji s i.ko lnej . mÓJ brat, Tadeusz ,dopilno
wał, ahym w nas ie podró7.y uc1.yła się z przysyłanych pr1.ez si.kolę materiałów. no i po powrocie 
zda łam małą maturę w gimnazj um Zo fii Sic1vi1iskicj . Jednak dyrektor bzał mi wybrać pomię
d1.y baletem i szkoLJ. Z 7.a łcm musi<1łam poświęcić sio;- tej osta tniej, nli1jc)C następnie tak zwaną 
dU Ż<J maturę. Rok wcześ niej zdobyłam jedn<tk dypl om tu nccrki i choreografa, dlat ego oJ roku 
1938 liczę Lita mojej pr<icy teatralnej , choć w rzec1.ywistości zaczęła się ona zn:icznie wcze '-niej. 
Mając 15 la t zagrałam A ntygonę w rc7.yse rowancj przez Schil Jera • .MasLynic piekielnej" Cocte
au, gdzie miałam sz.o.ęśc ie znalei.ć się obok tak wspaniałych aktorów, jak B roniszówna , Wicr
ci1is ki, Lubieilska czy Wyrzykow~k i . N i..: muszę chyba dodawać. i.c o nieśmielało mnie to o gro-
m nie. 
Moja droga do baletu rozpoczęła się od zagrania bcho l ęcia w „Śnic nocy letniej" ,gdzie w orsza
k u Oberona i Tyt•rnii występowały uczenn ice Wysockiej. Po pewnym 1:zasic, L.nudzona bezczyn
nym staniem, Z<KZęłam ta liczyć i Wysoc ka, która to widziała, wymogłii na rodzicach pozwolenie 
na uczęszcz:.mic do jej si.kol y. 
Miałam zamiar zdawać Jo PIST-ll, nie s tety wyhtKhła wojna. W c7.asic okllpacji uczęszczałam 
do Studia Iwo Galla. Pracowałam jcdnoo.d nic jako robotnic a (za 24 zł tygodniowo) w fabryce 
kabli w Or:nrowie. !VI usiałam codziennie dojeżdżać do pracy. Wstaw;1łam więc o 3 rano, by zdą
;~yć na szóstą. Nie przyjęłam propozycji ta1\czenia w Adrii- loblu ,,N ur Clir Deutsche", gdz ie pro
ponowano mi 75 zł z:i wieczór''' 
Po powstaniu warszu wskim,jako żołnierz Armii Krajowej. znalazłam się w obozie dla wojsko
wych na terenie Niemiec, gdzie spotka lam też Marynę 8 uchwałdową i Olgę Żeromską. Robiły
śmy w tym obozie naprawdę niezły teatr 
Pamiętam wieczór poświęcony twórczośc i Wyspia1\ skicgo. Niemcy zleci li dozór wartowniczce, 
znajqcej trochę język {Xllski i ta doniosla im widocznie, i.c impreza jest „należycie zaangażowa
n<i", bo nie tylko zj;1wi li się w komplc1:ie, ale pierwsi zaczęli bić brawo po koi'lcowych słowach 
moulitwy Konrada z „Wy1.wolenia" „ ... błogosławczyn i rzesze" - mylqc rzesze z.Ili Rzeszą. 
Po wyzwoleniu oboz.u Schiller, który wów1:zas organizow;1I w Lingen teatr dla Polaków, ścią
gną! nas do siebie i tam przeszłam najsurowszą i zma1.em najlepSZ<J szkolę teatmlną. Między in
nymi opracowalam choreografię do slynncgo „Kramu z piosenkami" oraz do „Godów wesel
nych''. Co hyło rzen.ą zupclnie zaJ1.iwiajcJCC}, Schiller, nic dysponując materiałami, potrafił 
odtworzyć to wszystko z pamięci . 

Gdy po powro1:ie do kraju dostał T ·':1tr im . Jaracza w Łodzi. pra1:owalam u niego znowu jako ak
torka i choreograf.Jednocześnie wykladaJ<!C taniec w szko le iiktorskicj, gdzie także, za namową 
Schil Jera, studiowałam reżyserię. Na moim roku byli m.in „ Jan Świderski, Ludwik Rene, Lidia 



Zamkow, a także mój brat Tadcus1. i ówczesny mąż Zuzi sław S,-.ynrni1ski, czyli zarazem moi ko
leJzy i moi L1czniowie . Najwięcej kłopotu miałam zawsze z roJziną, bo np . mężowi bardzo nie 
chciało się wstawuć na por:111nc lekcje t;11'1ca i oganiał się odc mnie , gdy go budziłam, mówiąc -
„pobż.csz mi potem w dom u". 
B y!y to lata b;i rJzo intensywnej pracy, bo doszły jeszcze zajęcia w film ie („Dwie gou ziny" Stani
s ława Wohla i Józefa Wyswmirskicgo z Tadeusze m Łomnickim, Wanuą Łuczyck:i, Jackiem 
W oszczc rowiczcm i „Ostatni etap" Wa1Kly Jakubowskiej). 
Po pr1.cjści u Schillera Jo Teatru Polskiego w War,;1.awic, przeniosłam się i ja, pełni ąc ponownie 
obow i;i1ki :1ktorki i choreografa . Po śmierci Schiller;1, Kazimierz Dejmek zaproponowu! mi 
u s iebie, w Te:1tr1.e Nowym w Ł..o J;i , „Kram z piosenkami" . Z:1br;1L1m się Jo tego z ogromną tre
mą i poczuc iem ci:1i«1ccj 1L1 mn ie odpowiedzialnoś ci. Przedstawienie powtórzyły inne teatry w 
Po lsce, a Ateneu m pojcch;il o 1.e spektaklem w moim o pracowani u do P:.ny7;1 na Festiwal Teatru 
Narodów. 
Co uważam z;1 naj wai.nicjs1c w mo im dorobku art ys tycznym·/ 
- C hyba właśn ie „Kram", z u wil g i 11.i pamięć Sc hil lera, na mój ogro mny pouziw i szac unek dl a te
go wspaniale go cz ł owiek a teat ru. 
M am na swy m koncie wicie prac między innymi „Żo łni erza król owej M adagaskaru", ,,Music 
H:rll " Osborne 'a, ,,Muchy" Sartre' a, 11prn wii1l:rn 1 rói.nc gatunki ,co wzbogaca ło mój warsztat. 
Ulubione ro le'/ 
- Disperanda w „Igraszkach z Jiahlc m" Ordy, w rci.yserii Schillera, Kla ra w „Śl ubach paniei1-
skich", Ju stysia w „Męi.u i i.o n ie", no i hęd q c ;1 mo im „chrztem bojowym" Helenka w „Panu Da
mazy m" Blizi1iskiego - zagrana na jubileuszu Zclwcrowi C1..a, Yvette w „Matce Courage", Per
ne ttc w „Szczęśliwych dniach"„ . Ale nic ty li ko du że ro le Ja wa ły mi raJość gran ia Na przykład 
bardzo lu bil am spekta kl „Slowo o J;1kubic Szeli" Kuzimierza Dejmkn - przedstawienie typowo 
zespołowe. 

Mialam szczęście pracować ze rnako mityrni aktorami i dyrektorami : pól roku spędzih1m w To
runi u u Horzycy , po tem wspó!prac;1 z Schi ll erem w Łodzi i w Warsza wie i wreszcie wiele la t w 
TcatrzcN aroJowym- od Korzeniewskiego i Axera Jo Skusz;rnki i Kr.isowskicgo„. 
Schillerowskiej „Patoralki" nigdy nic widz i a ł am na scenic w Jego realizacji . Dopiero w 25-tą 
rocznicę śmierci Schillera postanowil:1m uczcić Jego pamięć pr1.ygotowujqc to przedstawienie 
(w oparciu o istni cj<JCC Jida sbli:i ) 1. trzecim roki e m Pa1\st wowcj Wyższej Szkoły Tea tralnej w 
Łodzi , noszqccj przcc ic;i Jego imię . 

Wróciłam Jo tej szlllki po L1t <1 ch. PokazaL1m j<.i w Londynie wT~a t rze POSK-u, następnie w Tea
trze Na roJow ym w Warszawie, co zb iegł o s ię z pięćdzicd sięc iolcci em moj ej prncy artystycznej, 
a obecnie tu , w Teatrze Nowym . 
Pragnieniem moim jest, aby obecne pr1cdst<1wicnic wzbudz i ł o w widzach ws7.ystko to,co zamie
rzy I twórca, aby pu.cmówilo Jo ic l1 wyobr:17.ni, dost<iru.yl o wzrus1 c1\ cstctycrnych , uczyło sza
nować lu dow4 t wórczość o raz wi<J1,alo ich 1. przc s1. l ośc i4 naroJ o w4 , tak jak z dniem J zisiej szym. 
J eś li tak s ię stanic, bęuzic to dl;1 całego Zespo łu największą i najpiękniejszą nagrodą za nasz trud, 
będzie to równie ż z naszej strony skromny holu zlo:io ny wielkiemu człowiekowi tea tru, jakim 
był LEON SCHILLER 
Cieszę się , ż.e i tym razem - klimat pracy , który wynika z żywych trnJycji schillerowskich wśród 
polskich ak torów, był pele n zapal u , kolcże 1\ s kości i o fiarnośc i. 

To co chciałam tu zrobić w swych najlepszych intencjach i co zrobiłam - niech będzie wyrazem 
mego najgłębszego ho!Ju Jl;i Ciebie, Drogi mój Dyrektorze - Panie Leonie Schillerze. 

Barbara Fijewska 

BAHBARA FJ.JEWSKA 

Aktorka, choreograf, reżyse r , pedagog. Wy
st<;py artystyczne rozpou.c; ła w wicku 4 lat 
w Szkole Tai1c1 Scenicznego Tacjmrny Wy
sockiej w Warszawie . Zdohyb (wraz z tym zc
spo!cm) w I 932 roku w Paryżu !II nagrodę 
w M ic; dzy11aroclowym Konkursie Choreogra
riczny!ll a w 1935 roku I nagrodę w Międzyna
rodowym Konkursie Tailca w TcatrLe Wiel
kim w Warszaw ie. Wraz z zespołem Tacjanny 
Wysockiej oclhywa toumćc po całej Europie. 
W 1945 roku w Lingcn u boku Leona Schillera 
opracowuje choreografi e; w widowiskach 
„Gody weselne" i „K.n-un z piosenkami", Po 
powrocie do kraju pracuje jako aktorka w Ło
dzi i w W<U'Szawie, jako chorcogra!', później 
rc7.yscr w wic iu polskich teatrach. W latach 
1946-1949 wykłada taniec w Wyższej Szkole 
Teatralnej w Łod1.i na wydziale aktorskim , re-
7.yscrskim, instruktorskilll i operowym. Po 
ś mierci Leona Schillera wielokrotnie powraca 
do reali zacji „Kramu z piosenkami". Z tym 
przedstawieniem w roku 1962 z zespolcm Te
atru Ateneum wyjc7.dża do Prn-yża na Między
n;u'Otl owy Fest i wal Teatru Narodów . Od roku 
1966 wykłada w Wy7.st.cj Szkole Filmowej, 
Teatralne.i i Tclcwi1.yjncj w Łodzi na wydziale 
aktorskilll interpretacje; piosenki, W roku 1970 
z fragmentami „Kramu z piosenkami" odbywa 
miesi<;cwc tournće po USA i Kmrndzic. W ro
ku 1976 w Kijowic opracowuje choreografię 
do „Krakowiaków i Górali" w reżyserii Jerze
go Krasowsk iego . Przedstawienie to uzyska ło 
[ nagrodc; w Wszechzwi<)Zkowym Konkursie 
Teatrów ZSRR na najlepsze rrzcdstawicnie 
dralllaturgii polskiej. W ostatnich latach 
wspótrracuj c także z Teatrem Polskiego 
Ośrodka Spokcrno-Kulturalnego w Londy
nie. Na stałe od wiciu, wiciu lat związana jest 
z Teatrem Narodowym. W 1992 roku nagroda 
Wojewody Kaliskiego za spektakl „Krako
wiacy i Górale". 



Opracowanie prugr:1111u - Michał Spychalski 
Opracowanie graricrne -Tomasz Budzi arek 

Wyuawca -Teatr Nowy w ł,oclzi 
Skład komputcrnwy - Matcus;, Poradccki 



Teatr Nowy 
w łodzi 

Pastorałka 
Misterium ludowe 

w układzie Leona Schillera 

z muzyk<1 Jana Maklakiewicza 

Widowisko staropolskie w trzech częściach 

Obsada: 
Śmierć~: Aniołek 
Herodowa, Anioł, Chłopka 
Karczrnarka , Aniołek 
Aniołek , Koza, Chłopka 
Archanioł Michał 

Ewa, Aniołek 
Marya 
Archanioł Gabriel , Fcłdmarszał , 
Pasterz 
Maścibrwch ,Ryczy,.vół 
Herod, Pasterz 
Król Mclcher, Pachoł, Dameta 
Król Kacper, Ba11os, Szlachcic 
Osiołek, Diabeł, Paste1-z 
Chłehurad, Chłop 
Joseph 
Król Baltazar , Pasterz, Pachoł 

Adam, Wół, Pasterz 
Korydon, Żydek, Pasterz 

Loretta Cichowicz 
Anna Grzeszczak 
Zofia Kotkowska 
Teresa Makarska 

Mirosława Marcheluk 
Danuta Rynkiewicz 
Katarzyna Strojna 

Piotr Bigora 
Mieczysław Gajda 

Dymitr Hołówko 
Mirosław J ękot 
Bogusław Mach 

Robert Michalak 
Ryszard Mróz 

Marek Niemierowski 
Łukasz Pijewski 
Piotr Seweryński 

Dariusz Wiktorowicz 

Reżysc1ia i choreografia - llARBARA FIJEWSKA 
Sccnogratia - JOLANTA BOJANOWSKA 
Opracowanie muzyczne -TERESA STOKOWSKA-GAJDA 
Realizacja nagrania - JACEK b\GWA 
Asystent reżysera - DARIUSZ WIKTOROWICZ 
Inspicjent - Stanisław Sobczak 
Sutkr - Katarzyna Gabrysiak 

Premiera - 6 grndnia 1992 roku 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Dyrektor 
Kierownik Muzyczny 
Kierownik Biura Obslugi Publiczności 
i Promocji Teatru (p.o.) 
Kierownik Działu Technicznego 
i Gospodarczego 
Mistrzowie pracowni: 

krawieckiej 
malarsko-modelarskiej 
tapicerskiej 
stolarskiej 
e lektroakustyczncj 

Brygadier sceny 

Opracowanie programu 
Opracowanie graficzne plakatll i programu 

Mirosława l\farcheluk 
Michał Spychalski 

Teresa Stokowska-Gajda 

Krystyna Piaseczna 

Jarek Wa liszek 

Halina Wich 
Andrzej Pleszko 

Piotr Nowosielski 
Jan Lewandowski 
Sławomir Solarski 

Edward Koltek 

Michał Spychalski 
Tomasz lludziarek 

Kasa Teatru czynna codziennie (oprócz ponicdzialków) 
w godz. 13 .00-18.00, tel. 36 84 47, ul. Wi9ckowskiego 15 
Iliuro Obsługi Publiczności i Promocji Teatru 
czynne codziennie (oprócz niedziel) w godz. 9.00-16.00, 
tel. 36 08 47. ul. Wi9ckowskiego 15 

Wydawca - Teatr Nowy w Łodzi 
Skład komrJterowy - Mateusz Porndecki 


